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 ATA DA 79ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 6ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARITUBA REALIZADA NO DIA 28 DE MARÇO DE 2019. 

Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e dezenove, os membros da 

Câmara Municipal de Marituba se reuniram nas dependências do Plenário “Vereador 

Luiz Mesquita da Costa" com a finalidade de cumprirem esta Sessão Ordinária, 

apreciarem e discutirem a pauta prevista para a mesma, nos termos dos quais 

preceituam o Regimento Interno, a Lei Orgânica do Município de Marituba e as 

Constituições Estadual e Federal. Na Presidência, o Vereador Boni; na Vice 

Presidência o Vereador Salin, na Primeira Secretaria, o Vereador Allan Besteiro 

e na Terceira Secretaria, o Vereador Manelzinho Rocha. Composta a Mesa 

Diretora, o Senhor Presidente solicitou o Vereador Allan Besteiro para que fizesse a 

verificação de quórum. Constatando-se a presença dos Vereadores:  Chica, Raimundo 

Carneiro, João Pereira, Raí, Gilberto Souto, Manelzinho Rocha,  Salin, Mello, Allan 

Besteiro e Boni. Havendo quórum, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador João 

Pereira que fizesse a leitura de um texto bíblico. E quando eram, pontualmente, nove 

horas e vinte e cinco minutos, invocando o nome de Deus, deu por aberta a presente 

sessão ordinária. Continuando, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Allan 

Besteiro para que fizesse a leitura das Atas das Sessões anteriores, o qual informou 

que as Atas do dia 21 de março de 2019, encontram-se nos cadernos dos Senhores 

Vereadores e na Secretaria desta Casa. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou o 

Vereador Allan Besteiro para que fizesse a leitura do Expediente: Mensagem nº 

04/2019, da Procuradoria Geral do Município de Marituba, informando que foi 

sancionado o Projeto de Lei nº 137/2019, de autoria do Poder Legislativo, previamente 

aprovado por esta Augusta Câmara, cuja Lei Municipal recebeu o nº 449/2019, de 21 

de março de 2019, que dispõe sobre a organização, criação e atualização dos cargos e 

salários, estrutura organo-funcional, quadro comissionado e as funções gratificadas da 

Câmara Municipal de Marituba, e dão outras providências, Ofício nº 256/SSL – da 

Assembleia Legislativa Estado do Pará, encaminhando cópia da Moção nº 35/2019, de 

autoria da deputada Michele Begot, que requer providências para reforma e adaptações 

que promovam acessibilidade nas estruturas físicas da Unidade Escolar de Ensino 
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Médio Fernando Ferrari no Município de Marituba, Ofício nº 279/SSL – da 

Assembleia Legislativa Estado do Pará, encaminhando cópia da Moção nº 36/2019, de 

autoria da Deputada Michele Begot, que requer providências para reforma e 

adaptações que promovam acessibilidade nas estruturas físicas da Unidade Escolar 

Estadual de Ensino Médio Eduardo Lauande no Município de Marituba, Ofício nº 

281/SSL – da Assembleia Legislativa Estado do Pará, encaminhando cópia da Moção 

nº 37/2019, de autoria da Deputada Michele Begot, que requer providências para 

reforma e adaptações que promovam acessibilidade nas estruturas físicas da Unidade 

Escolar Estadual de Ensino Fundamental e Médio Juscelino Kubitschek de Oliveira no 

Município de Marituba, Ofício nº 001/2019, da Comissão de Transporte, 

Comunicação, Obras Públicas e Terras, informando que em reunião no dia 14 de 

março de 2019, em atenção ao art. 54 do Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Marituba, foram eleitos como Presidente o Ver. Helder Neri de Brito e Vice-Presidente 

o Ver. Raimundo Rudevan Carneiro integra ainda a referida Comissão como membro 

o Vereador Raimundo do Socorro Lameira da Silva. Lido o Expediente, o Senhor 

Presidente registrou a presença dos vereadores Helder Brito, Neneco e Pastor 

Rodvaldo, franqueando, em seguida, a palavra foi concedida aos Senhores Vereadores 

nos Pronunciamentos Iniciais. No que a Vereadora Chica na tribuna após saudar a 

todos os presentes falou da sessão ocorrida na Alepa – Assembleia Legislativa do 

Estado do Pará sobre o lixão, onde o Governador Helder Barbalho irá agendar um 

atendimento à comissão Fora Lixão e demais representantes das comissões de outros 

movimentos, das Câmaras de Belém, Ananindeua e Marituba, assim como, com a 

representante do Ministério Público. Também já foi agendada outra audiência sobre 

esta situação. Outro assunto é quanto o mau odor, cada vez mais forte, e as bacias cada 

vez mais cheias devido às grandes chuvas. Os estudos sobre os impactos ambientais 

por falta de recursos estão por serem concluídos. Outra situação é quanto às intensas 

chuvas, somente Deus para interceder, pois as casas dos Bairros São João e Campo 

Verde foram inundados, assim como Uriboca e Almir Gabriel. Caso o serviço de 

desobstrução de valas tivesse sido feito, muitas famílias não estariam perdendo móveis 

e eletrodomésticos. Falou também que muitos funcionários de Marituba continuam 

desempregados e se humilham nas Secretarias de Educação e Saúde, pedindo para 
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retornarem às suas funções, pois foram substituídos por pessoas de outros municípios. 

Em aparte o Vereador Manelzinho Rocha falou quanto aos serviços do Bairro Almir 

Gabriel, onde conseguiu uma equipe fixa para fazer as desobstruções das vias, como 

na Rua dos Navegantes, João Batista e outras ruas que estão sendo limpas e 

repavimentadas, diante do Inverno amazônico, serviços esses atendendo as demandas 

locais. Concluiu a Vereadora Chica falando que muitos requerimentos foram feitos, 

inclusive os da falta de energia elétrica e que estão sendo refeitos somente 17 pontos 

por período, sendo mais de 11 mil pontos na cidade, imaginem o tempo que levará 

para serem consertados. Demonstrou a sua insatisfação com a atual administração 

quantos aos serviços essenciais que não estão sendo feitos, inclusive serviços 

executados de forma precária. Motivo pelo qual continuará a cobrar melhorias para o 

município.  Por sua vez o Vereador Salin na tribuna após as saudações de praxe 

relatou que a reestruturação do município está sendo feita, pois está acompanhando os 

serviços, inclusive, os de energia elétrica no que, muitas pessoas colocaram “gatos” 

nos postes e isso dificultou a regularização dos serviços. Em sessenta dias serão 

regularizados não só da energia elétrica, mas das vias públicas, que diante das fortes 

chuvas inviabiliza a conclusão dos serviços. Em aparte o Vereador Mello se 

solidarizou ao autor dizendo que é sabedor de suas qualidades de homem público em 

suas formulações em prol de Marituba, bem como não só atende a população em sua 

casa, mas como fiscaliza diversos bairros. Acha justo que se candidate a Prefeito, bem 

como todos os demais que fazem jus ao reconhecido trabalho que desenvolvem, não só 

de legislar como de fiscalizar. Retomando o Vereador Salin pediu que a Deputada 

Michelle Begot intercedesse pela reforma da Escola Fernando Ferrari, bem como das 

outras cinco escolas estaduais existentes no município. Os vereadores desta Casa estão 

fazendo o seu papel e é seu dever cobrar por melhorias e atender bem a população. 

Está pensando em se candidatar ao cargo de Prefeito, mas ainda não se decidiu, porém 

se houver oportunidade o fará. A população pede por mais opções de candidatos, 

inclusive dos que conhecem realmente a situação do município. No ensejo o Vereador 

Raimundo Carneiro após as saudações de praxe, ateve-se ao pronunciamento da 

Vereadora Chica e Manoel Salin que possam trabalhar pelos interesses do município. 

Está vindo mais um período eleitoral e que esta Casa não se transforme num campo de 
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batalha e sim possam votar projetos em prol da população de Marituba. E que por sua 

vez possam escolher o melhor candidato. Quanto à iluminação pública, fez uma 

investigação desde 2013 até 31.12.2018, quanto aos absurdos feitos e que de fato o 

prefeito teve que cancelar o contrato de uma prestadora e fazer outra licitação. 

Fazendo um levantamento atualizado em 2013 Marituba tinha 5.012 pontos de energia 

elétrica, em 2014 tinha 6.568, em 2015 subiu para 9.053, em 2016 para 9.578, em 

2017 para 10.393 pontos e em 31.12.2018 está com 11.005 pontos ao total.  Hoje o 

município tem quatro frentes de trabalho e a Secretaria de obras tem o registro de 

2.011 pontos de luzes apagadas. A previsão é de que em 45 dias possam voltar à 

normalidade. Esclareceu a necessidade de explanar a todos de que a necessidade 

requer atenção, pois a iluminação melhora também a questão da segurança. Motivo 

pelo qual devem ser unidos pela melhoria dos serviços à população. Não havendo mais 

oradores inscritos, a palavra foi franqueada às Lideranças Partidárias. Não havendo 

lideranças inscritas, o Senhor Presidente, justificou a ausência dos Vereadores Pastor 

Ademir e Everaldo Aleixo. Em seguida solicitou ao Vereador Allan Besteiro que 

fizesse a Leitura da Matéria em Pauta: Projeto de Lei nº 131/2019, de autoria do 

Poder Executivo, que Cria o Programa de Educação Profissional e Tecnológica, no 

âmbito do município de Marituba, denominado “Marituba Profissional”, para 2ª 

discussão e 2ª votação; Projeto de Lei nº 141/2019, de autoria do Ver. Allan Besteiro, 

que “Institui a Meia Entrada para Professores da Rede Municipal, Estadual e Particular 

no Município de Marituba, para ser encaminhado à Comissão de Justiça para análise e 

parecer; Indicação nº 186/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que 

o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a manutenção da 

iluminação pública da Rua do Uriboca Novo, em toda sua extensão, para discussão e 

votação; Indicação nº 190/2019, de autoria do Ver. Manelzinho Rocha, indicando que 

o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a manutenção de 

iluminação pública da Rua Padre Marcos Shawalder em toda sua extensão, Bairro 

Centro, para discussão e votação; Requerimento nº 196/2017, de autoria do Ver. 

Raimundo Carneiro, requerendo que o Prefeito Municipal determine ao setor 

competente a execução de serviços de iluminação pública, limpeza de valas, 

saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da Passagem 
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Sousa, Bairro Novo Horizonte II, para discussão e votação; Requerimento nº 

199/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que o Prefeito Municipal 

determine ao setor competente a execução de serviços de iluminação pública, limpeza 

de valas, saneamento básico, terraplenagem e asfaltamento da Rua Monte Carlos, 

Bairro Novo Horizonte II, para discussão e votação; Requerimento nº 202/2017, de 

autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que o Prefeito Municipal determine ao 

setor competente a execução de serviços de iluminação pública, limpeza de valas, 

saneamento básico, terraplenagem e asfaltamento da Rua Edvan dos Anjos, Bairro 

Novo Horizonte II, para discussão e votação; Requerimento nº 203/2017, de autoria 

do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que o Prefeito Municipal determine ao setor 

competente a execução de serviços de iluminação pública, limpeza de valas, 

saneamento básico, terraplenagem, asfaltamento, meio fio e calçamento da Travessa 

Vitória, Residencial Jardim Visão, Bairro Decouville, para discussão e votação; 

Requerimento nº 204/2017, de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, requerendo que o 

Prefeito Municipal determine ao setor competente a execução de serviços de 

iluminação pública, limpeza de valas, saneamento básico, terraplenagem, 

asfaltamento, meio fio e calçamento da Rua do Eucalipital, Bairro Decouville, 

perímetro entre Rua Alfredo Calado e Rua do Decouville,  para discussão e votação; 

Requerimento nº 850/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento, saneamento 

básico, conserto e/ou instalação de luminárias, construção de meio fio, calçadas e 

sinalização da via, respeitando acessibilidade para deficientes físicos na Rua Santa 

Bárbara, Bairro Dom Aristides, para discussão e votação; Requerimento nº 852/2017, 

de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o Prefeito Municipal providencie os 

serviços de drenagem, asfaltamento, saneamento básico, conserto e/ou instalação de 

luminárias, construção de meio fio, calçadas e sinalização da via, respeitando 

acessibilidade para deficientes físicos na Passagem Vilhena, Bairro Dom Aristides, 

para discussão e votação; Requerimento nº 854/2017, de autoria do Ver. Helder 

Brito, requerendo que o Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, 

asfaltamento, saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias, construção 

de meio fio, calçadas e sinalização da via, respeitando acessibilidade para deficientes 
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físicos na Avenida João Paulo II, Bairro Dom Aristides, para discussão e votação; 

Requerimento nº 864/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie os serviços de drenagem, asfaltamento, saneamento 

básico, conserto e/ou instalação de luminárias, construção de meio fio, calçadas e 

sinalização da via, sempre respeitando acessibilidade para deficientes físicos na Rua 

das Palmeiras, Comunidade Beira Rio, para discussão e votação; Requerimento nº 

866/2017, de autoria do Ver. Helder Brito, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie os serviços de drenagem, asfaltamento, saneamento básico, conserto e/ou 

instalação de luminárias, construção de meio fio, calçadas e sinalização da via, sempre 

respeitando acessibilidade para deficientes físicos na Rua Beira Rio, Comunidade 

Beira Rio, para discussão e votação; Requerimento nº 2.809/2018, de autoria do Ver. 

Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito Municipal providencie que revitalise as 

faixas de pedestre na BR 316 em frente a Rua João Paulo II, para discussão e votação; 

Requerimento nº 2.811/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie que revitalise as faixas de pedestre na Rua João Paulo 

II com a Rua do Fio, para discussão e votação; Requerimento nº 2.812/2018, de 

autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito Municipal providencie que 

seja colocado um semáforo na Rua do Fio com a Rua Assis Dória, para discussão e 

votação; Requerimento nº 2.920/2018, de autoria do Ver. Gilberto Souto, requerendo 

que o Prefeito Municipal providencie a construção e implementação de um CRAS no 

Bairro Uriboca, para discussão e votação; Requerimento nº 3.033/2019, de autoria do 

Ver. Gilberto Souto, requerendo que o Prefeito Municipal crie uma campanha para 

doação de sangue no município, para discussão e votação; Requerimento nº 

2.196/2017, de autoria do Ver. Mello, requerendo que este Poder Legislativo crie a 

Comissão Interna de Meio Ambiente, para discussão e votação; Requerimento nº 

2.939/2018, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente reparos na iluminação da Rua Robson Matos, 

no Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação; Requerimento nº 3.005/2019, de 

autoria do Ver. Mello, requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor 

competente a recuperação asfáltica da Rua Raimundo Barbosa Santana, no Bairro Boa 

Vista, para discussão e votação; Requerimento nº 3.010/2019, de autoria do Ver. 
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Mello, requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a 

recuperação asfáltica da Rua Claudio Moreno, no Bairro Almir Gabriel, para discussão 

e votação; Requerimento nº 3.015/2019, de autoria do Ver. Mello, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a recuperação asfáltica da 

Rua Antônio Costa Dias, no Bairro Almir Gabriel, para discussão e votação; 

Requerimento nº 3.080/2019, de autoria do Ver. Salin, requerendo que o Prefeito 

Municipal interceda junto a Deputada Estadual Michele Begot para que, o governador 

Helder Barbalho, providencie a recuperação, revitalização e reforma da Escola 

Estadual Dom Calábria, para discussão e votação; Requerimento nº 3.090/2019, de 

autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao 

setor competente a construção de uma praça com academia ao ar livre no Residencial 

Jardim dos Eucaliptos, Bairro Decouville, para discussão e votação; Requerimento nº 

3.091/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a construção de uma caixa d’água no 

Residencial Jardim dos Eucaliptos, para discussão e votação; Requerimento nº 

3.092/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito Municipal 

providencie junto ao setor competente a execução de serviços de limpeza das ruas e 

iluminação pública do Residencial Jardim dos Eucaliptos, Bairro Decouville, para 

discussão e votação; Requerimento nº 3.097/2019, de autoria do Ver. Neneco, 

requerendo que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor competente a revisão 

das iluminárias da Passagem dos Toros, bairro Mirizal, para discussão e votação; 

Requerimento nº 3.099/2019, de autoria do Ver. Neneco, requerendo que o Prefeito 

Municipal providencie junto ao setor competente a revisão das iluminarárias em toda 

extensão da Rua da Piçarreira, Bairro Mirizal, para discussão e votação; 

Requerimento nº 3.103/2019, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie a reforma do consultório odontológico da Unidade de 

Saúde João Teófilo Carneiro, Bairro Decouville, para discussão e votação; 

Requerimento nº 3.107/2019, de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, requerendo que o 

Prefeito Municipal providencie pavimentação asfáltica, capinação, varrição e 

iluminação pública da Rua Santa Inês, Bairro Santa Lúcia, para discussão e votação.  

Lida a matéria em pauta, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Allan Besteiro 



ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

8 

 

Av. João Paulo II, s/n, Bairro D. Aristides, CEP 67200-000, Marituba-Pará 

Fones: (91) 3256-5667/0679/8318 / 3292-2123, www.camaramarituba.pa.gov.br 

para que fizesse nova verificação de quórum para dar início à Ordem do Dia 

constatando-se as presenças dos Vereadores Mello, Raimundo Carneiro, Chica, Pastor 

Rodvaldo, Gilberto Souto, Raí,  Neneco, Helder Brito, João Pereira, Manelzinho 

Rocha, Salin, Raí, Boni e Allan Besteiro. Havendo quórum, Em seguida, o Senhor 

Presidente, submeteu à aprovação da Plenária as Atas das Sessões Ordinária e 

Extraordinária realizadas no dia 21/03/2019, as quais foram aprovadas por 

unanimidade. Continuando, passou à deliberação da matéria em pauta: Projeto de 

Lei nº 131/2019, de autoria do Poder Executivo, que Cria o Programa de Educação 

Profissional e Tecnológica, no âmbito do município de Marituba, denominado 

“Marituba Profissional”, não havendo discussão, submetido à votação foi aprovado em 

2ª discussão e 2ª votação; Projeto de Lei nº 141/2019, de autoria do Ver. Allan 

Besteiro, que “Institui a Meia Entrada para Professores da Rede Municipal, Estadual e 

Particular no Município de Marituba, foi encaminhado à Comissão de Justiça para 

análise e parecer; Indicações do Ver. Manelzinho Rocha nº 186 e 190/2019, não 

havendo discussão, submetidas à votação em bloco, foram aprovadas por 

unanimidade; Requerimentos de autoria do Ver. Raimundo Carneiro, nº 196, 199, 

202, 203 e 204/2017, não havendo discussão, submetidos à votação em bloco, foram 

aprovados por unanimidade; Requerimentos de autoria do Ver. Helder Brito nº 850, 

852, 854, 864 e 866/2017, não havendo discussão, submetidos à votação em bloco, 

foram aprovados por unanimidade; Requerimentos de autoria do Ver. Gilberto Souto 

nº 2.809, 2.811,  2.812, 2.920 e 3.033/2019, não havendo discussão, submetidos à 

votação em bloco, foram aprovados por unanimidade; Requerimentos de autoria do 

Ver. Mello nº 2.196,  2.939, 3.005, 3.010 e 3.015/2019, não havendo discussão, 

submetidos à votação em bloco, foram aprovados por unanimidade; Requerimento de 

autoria do Ver. Salin, nº 3.080/2019, foi discutido pelo autor que na tribuna pediu que 

a deputada Estadual Michele Begot interceda junto ao Governo do Estado na 

recuperação e revitalização da escola Estadual Dom Calábria que há muito precisa de 

reforma. Não havendo mais discussão, submetido à votação, foi aprovado por 

unanimidade; Requerimentos de autoria do Ver. Neneco nº 3.090, 3.091, 3.092, 3.097 

e 3.099/2019, não havendo discussão, submetidos à votação em bloco, foram 

aprovados por unanimidade Requerimentos de autoria do Ver. Pr. Rodvaldo, nº 3.103 
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e 3.107/2019, não havendo discussão, submetidos à votação em bloco, foram 

aprovados por unanimidade. Esgotada a pauta, o Senhor Presidente em seguida, 

concedeu a palavra aos Senhores Vereadores nos pronunciamentos finais 

constatando não haver oradores inscritos. No ensejo o Senhor Presidente agradeceu 

aos vereadores Chica, João Pereira, Manelzinho Rocha e demais que representaram 

esta Casa se fazendo presentes na Assembleia Legislativa na Audiência Pública para 

debater, defender e tratar sobre a destinação do lixão deste município. E não havendo 

mais oradores inscritos e mais nada a ser tratado na ordem do dia. E quando eram 

precisamente, dez horas e trinta minutos deu por encerrada esta sessão ordinária e 

para constar, foi lavrada a presente Ata que, depois de lida, discutida e aprovada será 

assinada pelos membros da Mesa Diretora para o cumprimento das formalidades 

legais. Marituba/PA, 28 de março de 2019 - 25º ano do Plebiscito e da Lei que criou o 

Município e 22º ano da Emancipação. x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- 
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